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Da Fløng fik sit kirkeskib
For 45 år siden modtog
Fløng Menighedsråd en
henvendelse fra en af sogAf Orla Roed
nets beboere, som ønskede
Jensen
at være anonym, med tilbud
om at forære et modelskib
til kirken. Menighedsrådet sagde ja tak og søgte herefter kirkeministeriet om tilladelse til ophængning af et modelskib i kirken.

Den 27. februar 1971 besøgte menighedsrådet
modelskibsbyggeren, falckredder Arne Pedersen
i Store Heddinge, hvor vi så en meget flot model
af Skoleskibet Danmark, som kunne erhverves
for det tilbudte beløb på 3.000 kr.
Den 13. juni 1971 blev skibet ophængt i Fløng
Kirke ved en festgudstjeneste, hvor modelskibsbyggeren selv var til stede og foretog ophængningen.

Agterstavnen af kirkeskibet, Skoleskibet Danmark. Foto: Jens Raakjær Vind.

Festgudstjenesten
I Hedehusene Avis kunne man den 17. juni 1971
læse følgende:
»Fløng Kirke var fyldt til sidste plads som på en
juleaften, da en anonym givers smukke model af
Skoleskibet Danmark blev ophængt i den vestlige hvælvingsbue. Pastor Preben Hansen mindede om, at Fløng Kirke ved dens opførelse for
800 år siden blev indviet til de søfarendes helgen Sankt Nicolaus. Kirkeskibet symboliserer
menighedens færd over livets stormfulde hav til
den trygge havn på evighedens kyst.
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Tidligere kaldte man de skibe, som blev ophængt
i kirken for Votiv-skibe. Navnet kommer af det
latinske »votum«, som betyder løfte, at hvis man
blev reddet, ville man som tak give et skib til kirken.
Senere forlod man den primitive tankegang, at
Gud kunne vindes gennem løfter. Men skibsophængninger i kirkerne fortsatte, nu mere som en
mindegave, således som det er tilfældet i Hvedstrup kirke, hvis skib blev skænket af en mand,
der ville hædre sin afdøde mors minde.
I vore dage ligger i reglen blot det ønske bag, at
man ved at forære kirken et skib vil bidrage til at
pryde kirkerummet med et meningsfyldt symbol.

Pastor Preben Hansen rettede en tak til giveren
og til modelskibsbyggeren, falckredder Arne Pedersen, Store Heddinge for den omhu og akkuratesse, hvormed skibsmodellen var udført. Efter
højtideligheden samledes ind til et klokkespil
til en ny grønlandsk kirke, til hvilken for øvrigt
Arne Pedersen også skal bygge en skibsmodel«.
Siden da har menigheden i Fløng søndag efter
søndag kunne glæde sig over det smukke kirkeskib.

Modelskibsbygger Arne Pedersen øverst på stigen
ved ophængning af kirkeskibet.
Skibet er i kristendommen symbolet for kirken som helhed, og »skibet« (græsk: naos,
latin: navis, jfr. at navigere) er navnet på den
del af kirkebygningen, hvor menigheden opholder sig. Et kirkeskib, dvs. en model af
et skib, kan være ophængt i kirkens skib.
Kristus kan være styrmand og de troende
besætningen.

Juniorkonfirmander fra 3.A sidder
i kirkens »skib« og ror.

Påsken i Fløng Kirke
Palmesøndag 20. marts kl. 10.00: Gudstjeneste.
Skærtorsdag 24. marts kl. 19.30: Aftengudstjeneste med nadver			
Igen i år kan man deltage i spisning kl. 17.30 forud for gudstjenesten. 				
Tilmelding senest fredag 18.marts til kirkekontoret tlf. 46 56 27 49, 					
pris: 150 kr. pr. kuvert. Øl, vin og vand 10 kr.
Langfredag 25. marts kl. 10.00: Stille gudstjeneste uden nadver.
Påskedag 27. marts kl. 10.00: Festgudstjeneste.
2. påskedag 28. marts kl. 10.00: Gudstjeneste.
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Sogneindsamling søndag 13. marts 2016

Del din søndag
med verdens fattigste kvinder
Når Fløng sogn igen sender frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling,
er fokus på verdens fattigste kvinder. Mange
af dem er lige nu på flugt.
80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er
kvinder og børn. Når samfund bryder sammen
og kvinder og piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien og de netværk, som gav
tryghed hjemme i lokalsamfundene, er brudt
sammen. Familier er spredt, klaner brudt op, og
kvinder uden familiens beskyttelse er i stor risiko for voldtægt og andre former for vold.
Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvinder og piger sårbare. I en flygtningelejr er man
fange i sit eget liv. Alt sættes på pause, og det eneste, man kan gøre, er at vente. Vente på løsninger
på konflikter, man ingen indflydelse har på. Konflikter, der måske slet ikke er udsigt til løsning på
overhovedet.
Håbløshed og frustration, mangel på mad, uddannelse og muligheder fører ofte til konflikter og overgreb i lejrene, og mange synker hen i apati og mister troen på, at det nytter at gøre en indsats.
»Giv din hjælp til selvhjælp blandt verdens fattigste kvinder. Saml ind i sognet søndag, den 13. marts med
start fra Sognets Hus kl. 11. Vi kvitterer med et måltid varm mad efter indsamlingen«, siger indsamlingsleder Ralph Dänhardt, tilmelding hos indsamlingslederen på mobil 29 29 20 25.
Bidrag til indsamlingen kan også gives med MobilePay 50 60 20 20.

NY KØRSELSORDNING
TIL GUDSTJENERSTER
Der har gennem de senere år været mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester den første søndag i hver måned samt til højtiderne, sådan at befordringen foregik i taxa. Tidligere var det gennem
mange år menighedsrådets medlemmer, der påtog sig denne opgave, og nu har menighedsrådet godkendt, at der igen etableres en privat kørselsordning.
Ordningen tilbydes ældre i Fløng Sogn og ældre i Hedehusene med tilknytning til Fløng Kirke, som
har svært ved at komme til Fløng Kirke. For dem vil der fra 1. marts være mulighed for at bestille
»kirkebil« ved at ringe til kirkekontoret senest fredag kl. 12.
Det er gruppen af lægmandslæsere, der tilbyder at køre, og foreløbig er der tilsagn fra 6 om at deltage
i kørselsordningen. Vi kunne godt bruge et par deltagere som reserve, og det må gerne være andre
end lægmandslæsere. Send gerne besked herom til Orla Roed Jensen, tlf. 46 56 06 45.
Herudover kan kirkebil i form af taxa fortsat bestilles til sogneeftermiddagene ved opringning til
kirkekontoret senest forudgående tirsdag kl. 12 på tlf. 46 56 27 49.
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Himmelske Dage

Himmelske Dage - Kirkefestival i København 5.- 8. maj
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det
indre København, at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit
barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre
en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien
fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af
liv, når den store kirkelige festival »Himmelske Dage«,
løber af stablen.
Danske Kirkedage
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og
hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, at
give arrangementet navnet »Himmelske Dage«. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller i dag og i fremtidens samfunds- og
kulturliv, såvel som for den enkelte borger.
Kirkernes folkemøde i Indre By
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som
udgø-res af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og
koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer,
at gå på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom
organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events,
workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags
kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle
nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

Sangaften efter Højskolesangbogen
Tirsdag 3. maj kl. 19.00 i Sognets Hus
En aften, hvor højskolesangbogen bliver brugt flittigt, og hvor man kan købe ost og rødvin til
25 kr. pr. person. Tilmelding ikke nødvendig. Sangaftnerne er opstået fra ønsket om at markere
Danmarks befrielse 5. maj 1945, men også fordi det er dejligt at synge sammen.
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sogneeftermiddage

foregår altid om onsdagen kl. 14.30 i Sognets Hus
9. marts: Cand.mag. Anders Lundt Hansen: 		
Legendernes Danmark.
Fra sagnkongerne i Lejre til Tempelriddere på Bornholm. Intet sted
i Danmark er uden sine egne myter og sagn. Som en rejsefører viser
jeg rundt i legendernes Danmark, det tågede landskab i fortiden,
som ligger mellem sagnene og de historiske kilder.
Legenderne er fyldt med drama og drabelige beretninger, og dem
skal vi selvfølgelig høre, men vi skal også tænke os om. For hvor går
grænsen mellem fantasi og virkelighed? Hvor langt kan vi gå ud i
tågen, før vi farer vild?
På rejsen til Legendernes Danmark skal man pakke både sin nysgerrighed og sin kritiske sans. Så er man nemlig klar til at møde
konger og krigere, helte og forrædere, og finde frem til historien
bag historierne.
13. april: Filosof og foredragsholder John Engelbrecht:
Om humor som medicin. Det sunde, det sande og det sjove.
Sæt noget ind på din glædeskonto! Om humor som åndens solskin
og svømmebæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som
en elastik af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er det vigtigt at finde livsglæden. Sigtet med foredraget er
at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift.
Om livsglædens nødvendighed, om livsmod og langsomhed. Kom
og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere
kreativt og farverigt liv. Kom og hør Humorens Robin Hood, der
stjæler fra de vittige og gir til de kedelige. Kom og hør filosof John
Engelbrecht, Vejle, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord og fortællerskibet yachten »Nordstjernen« fra 1872 i Middelfart, og en bog der er udkommet om
»Livsmod og langsomhed«.
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Højskoleaftner
Tema: Frihed og grænser. I vores kultur sætter vi friheden meget højt. Friheden er så dyrebar, at
mange mennesker har kæmpet for den med livet som indsats – med ord eller med våben. Men når vi
giver hinanden frihed, stiller det samtidig krav til vores egen rummelighed og tolerance.
2. marts kl. 19.00: Birthe Rønn Hornbech,
tidl. Kirkeminister og MF 			
Ytringsfrihed og grænser
Birthe Rønn Hornbech har gjort sig til talsmand for at fastholde ytringsfriheden – men
med ansvar: »Med ytringsfriheden har vi fået et
ansvar for at vise hinanden respekt. Vi, der altid
har boet i Danmark, har al mulig grund til at vise,
at vi har overskuddet til at respektere mindretallet. Ved at insistere på at gøre grin med muslimernes profet, som om det var en frihedskamp, er vi
med til at vanskeliggøre integrationen. Vi skal
ikke opgive ytringsfriheden, men det har aldrig
været meningen, at den skulle anvendes til en latterliggørelse, der af mindretallene må føles som en hetz«. Forårets sidste Højskoleaften sætter fokus
på forholdet mellem frihed og ytringsfrihed. Kan man have grænser for ytringsfriheden uden at
sætte den over styr?
Tilmelding til spisning kl. 18.00 forud for foredraget til kirkekontoret på
tlf. 46 56 27 49 senest fredagen før mødet.

Vi synger påsken ind
Onsdag 16. marts kl. 19.00 i Fløng Kirke

I år er »Vi synger påsken ind« er en musikgudstjeneste, hvor
påskens begivenheder fortælles i et samspil mellem oplæsning,
musik, fællessang og billeder.
Dorthe Zielke og Søren
Johansen fremfører
uddrag af Johann
Sebastian Bachs »Matthæuspassionen«, mens
Arne Haugen Sørensens
betagende billeder om
lidelsesberetningen projiceres på stort lærred.
Efter gudstjeneste hyggeligt kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
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Børn & Unge
Søndag 3. april er børn og voksne inviteret til Sjov Søndag. Dagen begynder med familiegudstjeneste kl. 10.00 i Fløng Kirke og fortsætter med spisning og krasj-dans i Sognets Hus. Der har
været krasj-dans i Fløng før, og det var så populært, at det er blevet efterspurgt og nu kan udbydes igen.

Deltag i spisning, hvor én sandwich koster 16 kr. (mod bestilling), øl kan købes for 10 kr. og et glas
sodavand for 5 kr. Det er KulturRiget i Århus, der udbyder workshops i krasj-dans og deltagelse her er
GRATIS! Tilmelding på Fløng Kirkes kontor tlf. 46 56 27 49 senest tirsdag 29. marts.

Spaghettigudstjenester – om tirsdagen
Her i foråret inviteres børnefamilier i Fløng til gudstjeneste og spisning tirsdag 8. marts og tirsdag
26. april fra kl. 17.30
Vi samles i kirken kl. 17.30, hvor vi lytter til musik, synger nogle børnevenlige salmer og hører en fortælling. Kl. 18.00 er maden færdig i Sognets Hus. Vi spiser sammen - maden er lavet af frivillige. Pris
pr. voksen 25 kr., børn 15 kr. – for en hel familie 60 kr. Efter spisningen er der børneaktivitet indtil
aftensang og godnat kl. 19.00.
For at deltage i en spagettigudstjeneste er det nødvendigt med tilmelding. Ring til kirkekontoret på
tlf. 46 56 27 49 fredagen før.

Kirkens Legestue
Kom og vær’ med. Sang, musik og fortællinger
for børn i alderen 0 til 4 år.
Sted: I Sognets Hus og i kirken.
Tidspunkt: Legestuen finder sted den anden
og fjerde mandag i hver måned fra kl. 9.30 til
12.00.
Næste gang: 14/3, 11/4, 25/4, 9/5 og 23/5.
Vi synger, leger og fortæller og spiser vores
medbragte mad sammen.
Kontaktperson Elsa Zachariasen tlf. 46 56 14 56.
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Konfirmation i fløng kirke 2016
Søndag 17. april kl. 9.00
ved sognepræst Finn Risum
• Louis Piculell Bahnert
• Trine Norup Ellgaard
• Teddy Walther Ernst
• Kristine Keller
• Søren Guldberg Laursen
søndag 17. april kl. 11.00
ved sognepræst Finn Risum
• Jonas David Hallgren Christiansen
• Emil Hansen
• Oliver Løth Have
• Sidse Søndergaard Jensen
• Casper Grankvist Kristensen
• Line Gravenslund Lützen
søndag 17. april kl. 13.00
ved sognepræst Finn Risum
• Melanie Ena Andersen
• Sidse Nowak Hemmingsen
• Malou Hjorth-Rasmussen
• Malou Kimie Nielsen
• Nadia Norby Nielsen
• Anja Nissen
• Nicolai Würtz
Bededag 22. april kl. 9.30
ved sognepræst Britta Raakjær Vind
• Cecilie Skov Jansen
• Thomas Anoop Kristiansen
• Celina Birkhus Mertz
• Nanna Agergaard Nordbo
• Anne Köneke
• Jasmin Ingemann Overlade
• Oliver Liliendahl
Bededag 22. april kl. 11.30
ved sognepræst Britta Raakjær Vind
• Mathias Enghoff Jensen
• Nikita Mundt Rask
• Emma Sophia Hockerup
• Nikolai Martin Mohr
• Lea Balle Vorsaa
• Amalie Lysgaard Hjorth
• Nadia Guldberg Holm
• Amalie Lebech Petersen
Søndag 24. april
ved sognepræst Britta Raakjær Vind
• Gustav Østervemb Buhelt
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formandens hjørne
Der er i efteråret valg til
menighedsrådet, og det offentlige orienteringsmøde
afholdes tirsdag den 13.
september kl. 19.00 i
Sognets Hus.
Af formand
Jeg vil gerne opfordre til at
Inge Jacobsen
man overvejer, om Fløng
Kirkes menighedsrådsarbejde er en opgave man
kunne tænke sig at være en del af.
Erfaringsmæssigt er der medlemmer der forlader rådet efter valget, så der er brug for dig.
Menighedsrådet søger sammen med ansatte og
frivillige at der er gode rammer om forkyndelse

og at sognets beboere kan møde en levende kirke og at vi også skal være kirke udenfor murene.
Det er for mig vigtigt at evangeliet forkyndes ind
i den tid vi lever i.
Vi har hermed måske mulighed for at nå flere
borgere.
Jeg vil se frem til at møde interesserede borgere
til orienteringsmødet den 13. september.
I den kommende periode holder Fløng Menighedsråd offentlige møder 9. marts, 20.
april og 18. maj, alle dage kl. 19.00 i Sognets Hus.

Ny kordegn i Fløng
Ny kordegn ved Fløng Kirke hedder Anya Fog Pedersen. Anya har
tidligere været beskæftiget som kordegn i Syv-Ørsted-Dåstrup
pastorat og er ansat i Fløng sogn siden d. 4. januar. Anya er uddannet teolog ved Københavns Universitet, og skrev speciale om
biskop over Sjællands stift J. P. Mynster som person, præst og politiker. Dermed blev den kirkelige brydningstid og romantikken
et særligt studeret emne for Anya, og det har givet et indgående
kendskab til nogle af den tids mest indflydelsesrige kirkelige personligheder såsom N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard og ikke
mindst J. P. Mynster, som på linje med N. F. S. Grundtvig, har
været med til at udforme den folkekirke, vi har i dag. Anya bor,
sammen med sin mand og deres datter i Glumsø. Vi byder Anya
velkommen og glæder os til det videre samarbejde.

Ny graver i Fløng
Elinor Langelund er tiltrådt stillingen som graver ved
Fløng Kirke den 11. januar i år. Elinor har tidligere virket
som gravermedhjælper i 3 år ved Lynge Kirke ved Sorø.
Elinor er 53 år og bosiddende i Ugerløse ved Tølløse.
Ugerløse er en lille by mellem Holbæk, Sorø og Ringsted.
Privat er Elinor gift med Brian og de har tilsammen fire
voksne børn. Elinor kan godt lide planter og dyr – med en
have på 5000 m2 plus katte, hunde, høns og heste er der
nok at se til i det daglige. Vi byder Elinor velkommen og
glæder os til det videre samarbejde.
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Pinse og Picnic
Gudstjeneste i det fri!
2. pinsedag 16. maj kl. 11.00
Sted: Præstegårdshaven i Høje Taastrup, Præstegårdsvej 3
(10 minutters gang fra Høje-Taastrup station)

Fællesgudstjeneste i Høje Taastrup Provsti, hvor jazzkvartetten Boogaloo Brothers medvirker.
Medbring tæppe og picnickurv eller køb pølser og kage på stedet. Der er stole for dem, der har behov for
det. Fløng kirke er med i denne fællesgudstjeneste 2. pinsedag. I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i
Høje Taastrup kirke.

Læsehesten
deltagerne mødes i Sognets Hus den 3. tirsdag i måneden: 15. marts, 19. april og 17.
maj kl. 16.00 og diskuterer en bog, som
man i fællesskab har udvalgt. Nærmere oplysninger til Kirsten Jensen, tlf. 46 56 41 41

Kom og syng med
Foregår i Sognets Hus den 2. mandag i måneden kl. 14.30 – 16.30. Det bliver derfor
følgende dage: 14. marts og 11. april. Deltagelse i sangeftermiddagene er for alle sangglade – det er gratis, men vi giver 20 kr. for
kaffe og kage.

Fløng Kirkes Filmklub
forår 2016
Filmaftnerne foregår i Sognets Hus den 1.
mandag i måneden kl. 19.00 – 22.00, det bliver derfor følgende mandage: 7. marts og
4. april. Deltagelse i filmaftnerne kræver
medlemskab. På grund af den store tilslutning har bestyrelsen besluttet, at der indtil
videre ikke optages nye medlemmer. Læs
mere om filmklubben og de kommende film på
Fløng Kirkes hjemmeside: www.floengkirke.dk

Litteraturkredsen
mødes i Sognets Hus den tredje onsdag i måneden kl. 15.30 – ca. 17.30, altså: 16. marts
og 20. april, i maj måned er der skovtur.
Kontakt Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61.
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Gudstjenester
marts

Søndag 6. marts kl.10.00
Midfastesøndag
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 8. marts kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 13. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelse
Britta Raakjær Vind
Sogneindsamling
Onsdag 16. marts kl. 19.00
Vi synger påsken ind
Britta Raakjær Vind
Musikgudstjeneste med billeder,
læsninger og uddrag af Bachs Mattæuspassion. Kaffebord og lotteri
Søndag 20. marts kl. 10.00
Palmesøndag. Finn Risum
Skærtorsdag 24. marts kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Britta Raakjær Vind
Langfredag 25. marts kl. 10.00
Stille gudstjeneste uden nadver
Finn Risum
Påskedag 27. marts kl. 10.00
Festgudstj. Britta Raakjær Vind

Søndag 10. april kl. 11.30
2. s. e. påske. Steffen Ringgaard
Andresen. Bemærk tidspunktet!
Søndag 17. april
3. s. e. påske, konfirmation
kl. 9.00, 11.00 og 13.00
ved Finn Risum
St. Bededag fredag 22. april
Konfirmation kl. 9.30 og 11.30
ved Britta Raakjær Vind
Søndag 24. april kl. 10.00
4. s. e. påske. Konfirmation.
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 26. april kl. 17.30
Spaghettigudstj. Finn Risum

maj

Søndag 1. maj kl. 10.00
5. s. e. påske. Finn Risum
Torsdag 5. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag
Britta Raakjær Vind
Søndag 8. maj kl. 10.00
6. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Søndag 15. maj kl. 10.00
Pinsedag. Steffen Ringgaard Andresen. Morgenkaffe kl. 9.00

2. påskedag 28. marts kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

Mandag 16. maj kl. 11.00
2. pinsedag. Fælles friluftsgudstj.
i Høje Taastrup Præstegårdshave

april

Søndag 22. maj kl. 10.00
Trinitatis. Britta Raakjær Vind

Søndag 3. april kl. 10.00
1. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Sjov Søndag. Familiegudstjeneste

Søndag 29. maj kl. 10.00
1. s. e. trin. Britta Raakjær Vind
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Kirkelig
vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn Anya Fog Pedersen
Fløng Byvej 16, Fløng,
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
kontortid: man., tir., ons. og fre. 10-12
onsdag tillige 15-17. Torsdag lukket.
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47 · bkv@km.dk
Træffes bedst tirs., ons. og fre. kl. 1112, torsdag 17-18, samt efter aftale.
Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
privat, tlf. 43 43 73 43
Sognets Hus tlf. 46 56 42 37
fri@km.dk
Træffes bedst tirs. og tors.
kl. 11-12, samt efter aftale.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus hver dag
undtagen onsdag og hver 2. fredag.
Graver
Elinor Bønneland Langelund
Graverkontoret, Fløng Byvej 16
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirs. til fre. kl. 10-11
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Bygaden 3 C, 2630 Taastrup
tlf. 46 56 48 09 / 23 30 34 16
ie@c.dk
Kirkeværge Preben Stub
Stjernedalen 15, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

